
Telefonkatalogen™ Bedrift  

integrert med Microsoft Lync 2011  



Telefonkatalogen™ Bedrift for Lync 

• Felles BluePosition & Eniro prosjekt: 

• Plug-in/Add-on for Microsoft Lync 2010  

• Integrerer Eniro database Access i Microsoft Lync 2010  

 

• Funksjoner:  

• Søk i Telefonkatalogen Bedrift 

• Send SMS 

• Send Faks 

• A-nummer oppslag ved innkommende samtale 

 



Telefonkatalogen™ Bedrift søk 

• Hurtig søking fra Lync 

 

• Sortering av resultater 

 

• Click to Call 

 

• Link til kart  

 

• Lagre kontaktdata direkte fra oppslag 

 

• Fritekstsøk med støtte for fonetikk, 
orddeling og bokstavstokking  

 

• Tilgang til bedrifts og kunsumerdata 

  med totalt ca 10 millioner listinger 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Telefonkatalogen™ Bedrift SMS 

• Send SMS direkte fra Lync 

 

• Gruppe SMS 

 

• Lange SMS’er 1000 tegn 

 

• Tidsstyrt SMS 

 

• Send SMS internasjonalt 

 

• Kopi til egen telefon 

 

• Kvittering til Conversation history 

 

 

 
 

 



Telefonkatalogen™ Bedrift telefaks 

• Send faks direkte fra Lync 

 

• Send faks til flere mottakere 

 

• Tidsstyrt faks 

 

• Sendekvittering til epost eller som 
SMS 

 

• Faks til mail (tilleggsavtale) 

 

• Send faks internasjonalt 

 

 

 

 
 

 



Telefonkatalogen™ Bedrift Innkommende anrop 

• A-nummer – Eniro oppslag 

 

• Se hvem som ringer 

 

• Tilføy kontakt til Outlook 

 

 

 

 
 

 



Telefonkatalogen™ Bedrift på mobilen! 

 

Med mobilsøk kan du 

 

• Se hvem som ringer 

• Søke på navn og nummer 

• Enkelt opprette nye kontakter 

eller oppdatere gamle 

• Se adresser i kart 

• Søke og lagre direkte fra 

samtale/meldingslogg 

 
Støtter Windows, Symbian, UIQ og  Android.  

iPhone klar i september men uten ”Se hvem som  

ringer”. 

 

 

 



Prismodell 

Kampanjepris ut 2011 kr 16,- fra første bruker! 
Prisene inkluderer modul for søk og SMS, mobilapplikasjon, samt mulighet 
for rabattert SMS og manuell opplysningstjeneste fra 1880.   
 
SMS opplysning kr 3,- mot ordinær pris kr 12,- 
Manuell opplysning  kr10.95  uavhengig av samtaletid, mot ordinært  ca  kr 17,- pr 
samtale. I tillegg gratis sett over og gratis  SMS kvittering. 
SMS pris: fra kr 0,39 ,- (volumbasert) 
Faks pris: kr 0,25 ,-i oppstart og kr 0,25,- pr side sent 

 

Antall Brukere Pris pr bruker pr mnd 

0-100 22 

101-200 20 

201-300 18 

301-500 16 

Priser utover 500 brukere avtales individuelt 


